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Rättelse av Statistisk årsrapport 2021, avsnitt ”1.3 Sökande 
och sökande per plats”. 

Bakgrund: 

Under maj 2021 publicerade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Statistisk årsrapport 

2021. I rapporten redovisades sökandestatistik för yrkeshögskoleutbildningar. 

Uppgifterna som redovisades baserades på officiell statistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB), publicerad under mars 2021. 

Under juni 2021 korrigerade SCB delar av sökandestatistiken för 

yrkeshögskoleutbildningar 2020. Då korrigeringen gjordes efter att MYH hade publicerat 

Statistisk årsrapport 2021 så innebar det att rapporten baserades på uppgifter från 

sökandestatistiken innan korrigeringen.  

Till följd av detta har MYH nu tagit fram detta dokument som visar hur korrigeringen 

påverkade de uppgifter som redovisades i Statistisk årsrapport 2021. Notera att inga 

justeringar har gjorts i den rapport som MYH publicerade under maj 2021.  

 

Lista med rättelser: 

Nedan listas samtliga fall där korrigeringen av statistiken påverkade de uppgifter som 

redovisades i Statistisk årsrapport 2021. Notera att samtliga rättelser avser skrivningar 

inom avsnittet ”1.3 Sökande och sökande per plats”. Notera även att SCB:s korrigeringar 

endast påverkade måttet ”Antal antagna som påbörjat studier vid start” samt att detta 

mått endast korrigerades för året 2020. Ingen annan av den statistik som redovisades i 

kapitel ”1.3 Sökande och sökande per plats” påverkades av korrigeringen. 

”Innan rättelse” visar skrivningen i Statistik årsrapport 2021. 

”Efter rättelse” visas justerade skrivningar till följd av korrigeringen av sökandestatistiken. 
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Rättelse 1 

Sid 13, höger spalt, Figur 1:  

Innan rättelse: ”Antagna som påbörjat studier vid start: 32 700 personer (47 %)” 

respektive ”Ej påbörjat studier vid start: 36 700 personer (53 %)”.  

Efter rättelse: ”Antagna som påbörjat studier vid start: 34 800 personer (50 %)” 

respektive ”Ej påbörjat studier vid start: 34 500 personer (50 %)” 

 

Rättelse 2 

Sid 14, vänster spalt, rubrik ” Tre av fyra sökande var behöriga till minst en utbildning”, 

tredje stycket: 

Innan rättelse: ”Av behöriga sökande var det 47 procent som antogs och påbörjade 

studier vid utbildningens start 2020. Detta var något lägre än 2016–2019 då motsvarande 

andelar var mellan 49 och 52 procent.” 

Efter rättelse: ”Av behöriga sökande var det 50 procent som antogs och påbörjade 

studier vid utbildningens start 2020. Detta var i nivå med 2016–2019 då motsvarande 

andelar var mellan 49 och 52 procent.” 

 

Rättelse 3 

Sid 15, höger spalt, rubrik ”Merparten av behöriga sökande och antagna som påbörjat 

studier var inrikes födda”, andra meningen: 

Innan rättelse: ”Bland de antagna som påbörjat studier vid start var andelen inrikes 

födda och utrikes födda 78 respektive 22 procent 2020, vilket var snarlikt med 

motsvarande andelar 2019.” 

Efter rättelse: ”Bland de antagna som påbörjat studier vid start var andelen inrikes födda 

och utrikes födda 77 procent respektive 23 procent 2020, vilket var i likhet med 

motsvarande andelar 2019.” 

 

Rättelse 4 

Sid 17, höger spalt, rubrik ”Reell kompetens”, andra stycket: 

Innan rättelse: ”Av de sökande som bedömdes behöriga utifrån reell kompetens var det 

42 procent som antogs till och påbörjade en yrkeshögskoleutbildning 2020. Det var en 

minskning jämfört med perioden 2016–2019 då andelen varierade mellan 48 och 52 

procent. Andelen minskade emellertid även totalt sett. Av samtliga behöriga sökande var 

det 47 procent som antogs till och påbörjade utbildning 2020 att jämföra med mellan 49 

och 52 procent 2016–2019. I likhet med de tre föregående åren var andelen som antogs 

och påbörjade studier något lägre för behöriga enligt reell kompetens jämfört med 

behöriga sökande som helhet.” 
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Efter rättelse: ”Av de sökande som bedömdes behöriga utifrån reell kompetens var det 

45 procent som antogs till och påbörjade en yrkeshögskoleutbildning 2020. Det var en 

minskning jämfört med perioden 2016–2019 då andelen varierade mellan 48 och 52 

procent. I likhet med de tre föregående åren var andelen som antogs och påbörjade 

studier något lägre för behöriga enligt reell kompetens jämfört med behöriga sökande 

som helhet.” 


